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"Tjejerna gnäller inte som
killarna"
VÄRNAMO | Skaran av tjejer
som brottas är inte så stor.
Men de som stretar på med
rullningar och nya grepp
ångrar inte sitt intresse en
sekund.
– Det är coolt, kul helt
enkelt och man träffar
kompisar, säger Anny
Hansen, 11 år.
Den här dagen då Finnveden
Nu gästar lokalen där Värnamo
BK håller till är träningen i
tjejgruppen i full gång. Tempot
är högt och ansiktena hos de
fyra tjejerna som är där är
märkta av ansträngning.
Mats Hjelm har hoppat in som
tränare eftersom den ordinarie
tränaren Stefan Gustavsson har
fått förhinder. Han berättar att
tjejgruppen har några år på
nacken. Antalet tjejer i spridda
åldrar som ingår i gruppen
skiftar över åren. Just nu är
gruppen mindre än den har
varit.
– Det har varit 10-15 men
slutar en så blir det ofta flera
andra slutar också, säger Mats
Sara Hjelm balanserar med Lina Gustavsson på ryggen.
Hjelm och fortsätter:
Foto: Stefan Fels
– Man önskar att det kunde
vara 10-15 som håller på för då
skulle förutsättningarna att bedriva en ännu bättre träning finnas.
Att träna tjejer är en viss skillnad mot att träna killar.
– Tjejerna gnäller inte som killarna och killarna klagar mer när det är jobbigt, säger Mats
Hjelm.
När Anny Hansens tvillingbror Jesper började med brottning hakade hon på. Och hon har
inga tankar på att sluta med sin sport som hon haft flera framgångar i.
– Jag har nästan alltid hamnat på pallen vid tävlingar men jag har inte alltid vunnit, säger
hon när brottningspasset är över.
Ida Rimark, 10, har brottats i tre år. Hon tycker det är annorlunda och kul - även att det är
fysiskt väldigt krävande. Lina Gustavsson 14, och Sara Hjelm 12, håller också på med andra
sporter, ridning respektive volleyboll. Båda har brottats sedan de var sex år. Och ingen av
de två är av det sköra slaget.
– Det kan göra lite ont ibland, men det är så kul och det är därför man håller på med det,
säger Sara Hjelm.

Stefan Fels
redaktion@finnveden.nu
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Ida Rimark (till vänster) har enbensdyk som Mats Hjelms barn, Sara och Anton, är aktiva
sitt favoritgrepp. Hon och Anny Hansen är
brottare i Värnamo BK. Foto: Stefan Fels
trogna besökare på träningspassen. Foto:
Stefan Fels
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